
เลขท่ี วันท่ีของสัญญา

หรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

PO วันท่ี
1 โครงการการพัฒนาระบบบริหารข้อมูลนักศึกษา โครงการทุนนวัตกรรม

สายอาชีพช้ันสูงและโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพช้ันสูง ส าหรับ

ผู้เรียนท่ีมีความต้องการพิเศษ

2,300,000.00 PO65000001 1 ต.ค. 64

8 โครงการลงพ้ืนท่ีจัดเก็บข้อมูลส ารวจทักษะและความพร้อมของกลุ่ม

ประชากรวัยแรงงาน

2,500,000.00 PO65000008 6 ต.ค. 64

5

2,119,990.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อินโฟเสิร์ช จ ากัด 2,119,990.00  ราคามีความเหมาะสม

PO65000005 4 ต.ค. 64ได้คะแนนเกณฑ์การ

ประเมินค่าประสิทธิภาพ

ต่อราคาสูงสุด

บริษัท สแควร์กราฟฟิก จ ากัด 1,527,960.00

บริษัท คิดค้นคว้า จ ากัด 8,897,050.00

โครงการการจัดการองค์ความรู้และการส่ือสารสาธารณะโครงการ

พัฒนา ทักษะอาชีพส าหรับผู้ท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสท่ีใช้

ชุมชนเป็นฐาน ปี 2564

10,000,000.00

โครงการผลิตชุดหนังสือเพ่ือส่ือสารสาธารณะโครงการพัฒนาทักษะ

อาชีพส าหรับผู้ท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสท่ีใช้ชุมชนเป็นฐาน

1,500,000.00 1,488,156.00 การคัดเลือก

โครงการขับเคล่ือนความรู้จากหนังสือเพ่ือลดความเหล่ือมล้ าทางการ

ศึกษา และพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน ปีท่ี 3

7,500,000.00 7,926,916.67 การคัดเลือก บริษัท บุ๊คสเคป พลัส จ ากัด 7,495,350.00

บริษัท เอไอเอ จ ากัด 1,642,568.00

บริษัท อัลตรา สตรีม จ ากัด 2,461,000.00

บริษัท แม็กซ์อิมเมจ จ ากัด

1,070,000.00

บริษัท กรุงไทย - แอกซ่า ประกัน

ชีวิต จ ากัด (มหาชน)

2,013,249.00

บริษัท อินโฟเสิร์ช จ ากัด 2,119,990.00

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ท่ีปรึกษา

ธุรกิจ จ ากัด

1,450,000.00

บริษัท ไอดี ออล ดิจิตอล พร้ินท์ 

จ ากัด

8,185,500.00

บริษัท บุ๊คสเคป พลัส จ ากัด 7,495,350.00

บริษัท กรีน ไลฟ์ ปร้ินต้ิง เฮ้าส์ จ ากัด 8,099,900.00

บริษัท เอส.อาร์. พร้ินต้ิง แมสโปร

ดักส์ จ ากัด

1,320,166.00

บริษัท ต้นน้ า บุ๊คเซ็นเตอร์ จ ากัด 1,552,356.00

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย

สรุป

ซ้ือ ราคา ซ้ือ ราคา

1,999,295.00

2,279,100.00

บริษัท ไอ เอดดูเคช่ัน โซน จ ากัด

บริษัท สยามจุลละมณฑล จ ากัด

บริษัท แอ้นท์ เอ็กซ์ เวิร์ค จ ากัด 2,140,000.00

ล าดับ

ช่ือหน่วยงาน กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564

2 ได้คะแนนเกณฑ์การ

ประเมินค่าประสิทธิภาพ

ต่อราคาสูงสุด

PO65000002 1 ต.ค. 641,999,295.00บริษัท ไอ เอดดูเคช่ัน โซน จ ากัด

2,229,166.67 การคัดเลือก บริษัท แอ้นท์ เอ็กซ์ เวิร์ค จ ากัด 2,140,000.00 ได้คะแนนเกณฑ์การ

ประเมินค่าประสิทธิภาพ

ต่อราคาสูงสุด

โครงการพัฒนาชุดความรู้เพ่ือการสร้างเครือข่ายและขยายผลการ

พัฒนาสถานศึกษาตามผลการประเมินสมรรถนะผู้เรียนมาตรฐานสากล 

(PISA for Schools)

2,000,000.00 2,261,266.67 การคัดเลือก

งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

PO65000003 4 ต.ค. 643

4 4 ต.ค. 64PO65000004ได้คะแนนเกณฑ์การ

ประเมินค่าประสิทธิภาพ

ต่อราคาสูงสุด

1,320,166.00บริษัท เอส.อาร์.พร้ินต้ิง แมสโปร

ดักส์ จ ากัด

บริษัท ครีเอท ฟอร์ ไลฟ์ จ ากัด 9,309,000.00

บริษัท อินเฮ้าส์ มีเดียเวิร์ค จ ากัด 9,811,900.009,330,400.00 การคัดเลือก บริษัท คิดค้นคว้า จ ากัด 8,897,050.00 ได้คะแนนเกณฑ์การ

ประเมินค่าประสิทธิภาพ

ต่อราคาสูงสุด

8 ต.ค. 64PO65000006ได้คะแนนเกณฑ์การ

ประเมินค่าประสิทธิภาพ

ต่อราคาสูงสุด

2,500,000.00บริษัท แม็กซ์อิมเมจ จ ากัด6

7 5 ต.ค. 64PO65000007ได้คะแนนเกณฑ์การ

ประเมินค่าประสิทธิภาพ

ต่อราคาสูงสุด

1,642,568.00บริษัท เอไอเอ จ ากัด

โครงการการบริหารจัดการประชุมวิชาการ โครงการทุนนวัตกรรมสาย

อาชีพช้ันสูง ปีการศึกษา 2564

2,500,000.00 2,627,000.00 การคัดเลือก

โครงการจัดท าประกันชีวิต ประกันสุขภาพ และประกันอุบัติเหตุกลุ่ม 1,800,000.00 1,780,797.00 การคัดเลือก

2,700,000.00

9 8 ต.ค. 64PO65000009ได้คะแนนเกณฑ์การ

ประเมินค่าประสิทธิภาพ

ต่อราคาสูงสุด

1,450,000.00บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ท่ีปรึกษา

ธุรกิจ จ ากัด

โครงการตรวจสอบกระบวนการท างานและการควบคุมการระดมทุน 

ของส านักส่ือสารสาธารณะและระดมความร่วมมือ

1,500,000.00 1,576,226.67 วิธี e-bidding

บริษัท เจพี ทิพ ออดิท จ ากัด
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เลขท่ี วันท่ีของสัญญา

หรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

PO วันท่ี

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย

สรุป

ซ้ือ ราคา ซ้ือ ราคา

ล าดับ

ช่ือหน่วยงาน กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564

งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

10 โครงการการบริหารจัดการการจัดประชุมวิชาการนานาชาติฯ 2564 4,000,000.00 PO65000010 7 ต.ค. 64

11 โครงการจัดจ้างออกแบบและจัดพิมพ์เล่มเล็กของโครงการครูรัก(ษ์)ถ่ิน 54,356.00 PO65000011 7 ต.ค. 64

13 โครงการปรับปรุงระบบเพ่ิมเติมและบริการซัพพอร์ตดูแลระบบสวัสดิการ 470,800.00 PO65000013 7 ต.ค. 64

15 โครงการจัดจ้างล่ามแปลภาษาส าหรับการเสวนาวิชาการนานาชาติ 

“Teaching, learning and assessing 21st Century Skills in 

education: Thailand’s Experience”

5,000.00 PO65000015 7 ต.ค. 64

800,000.00

800,000.00 ได้คะแนนเกณฑ์การ

ประเมินค่าประสิทธิภาพ

ต่อราคาสูงสุด

บริษัท ยูไนเต็ด โปรเจคต์ แมเนจ

เมนท์ จ ากัด

505,000.00

บริษัท เจพี ทิพ ออดิท จ ากัด 430,000.00

54,356.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท วอล์ค ออน คลาวด์ จ ากัด 54,356.00  ราคามีความเหมาะสม

บริษัท พลังหนุมาน จ ากัด 487,920.00

บริษัท มี เดียร์ เลิฟ 24 จ ากัด 493,270.00

บริษัท เวอร์ชวล ล้ิงค์ โซลูช่ันส์ 

จ ากัด

470,800.00  ราคามีความเหมาะสม470,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท ท็อป อัพ ออร์แกไนซ์ จ ากัด 486,850.00

บริษัท เวอร์ชวล ล้ิงค์ โซลูช่ันส์ จ ากัด 470,800.00

บริษัท ดิ วันโอวัน เปอร์เซนต์ จ ากัด 2,675,000.00

บริษัท บุญมีแล็บ จ ากัด 2,496,866.40

บริษัท วอล์ค ออน คลาวด์ จ ากัด 54,356.00

โครงการจัดท าคลังข้อมูลผลลัพธ์การเปล่ียนแปลงของกลุ่มเป้าหมาย

และการส่ือสารสาธารณะเพ่ือยกระดับการมีส่วนร่วม EEF in Numbers

 (เฟส2)

2,500,000.00 2,623,955.47 การคัดเลือก

โครงการบริหารจัดการเวทีส่ือสารผ่านรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ในช่วง

สถานการณ์โควิด-19

486,850.00 489,346.67 วิธีเฉพาะเจาะจง

โครงการจ้างเหมาบริการท าความสะอาดส านักงาน กสศ. 1,150,000.00 1,032,314.47 การคัดเลือก

5,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

11 ต.ค. 64PO65000012ได้คะแนนเกณฑ์การ

ประเมินค่าประสิทธิภาพ

ต่อราคาสูงสุด

2,496,866.40บริษัท บุญมีแล็บ จ ากัด12

4,450,656.08 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซีเอ็มโอ จ ากัด (มหาชน) 3,905,500.00  ราคามีความเหมาะสมบริษัท ซีเอ็มโอ จ ากัด (มหาชน) 3,905,500.00

14 7 ต.ค. 64PO65000014 ราคามีความเหมาะสม486,850.00บริษัท ท็อป อัพ ออร์แกไนซ์ จ ากัด

ได้คะแนนเกณฑ์การ

ประเมินค่าประสิทธิภาพ

ต่อราคาสูงสุด

1,082,412.00บริษัท สหสามัคคีบริการ จ ากัด PO65000016 11 ต.ค. 64

 ราคามีความเหมาะสม

บริษัท สหสามัคคีบริการ จ ากัด 1,146,612.00

นางดรุณี คันฉาย 5,000.00 นางดรุณี คันฉาย 5,000.00

898,800.00

บริษัท แม่บ้านมืออาชีพ จ ากัด 980,000.00

บริษัท รักษาความปลอดภัย จี4เอส 

เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากัด

PO65000017 12 ต.ค. 64

16

17

18 26 ต.ค. 64PO65000018ได้คะแนนเกณฑ์การ

ประเมินค่าประสิทธิภาพ

ต่อราคาสูงสุด

600,000.00บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ท่ีปรึกษา

ธุรกิจ จ ากัด

โครงการส่ือเพ่ือการขยายผลการพัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์และ

สร้างสรรค์

900,000.00 926,500.00 วิธี e-bidding

โครงการตรวจสอบการด าเนินงานของฝ่ายทรัพยากรบุคคล 800,000.00 611,666.67 วิธี e-bidding

บริษัท ภทร ครีเอช่ัน จ ากัด 898,800.00 บริษัท รักลูก ฮิวแมน แอนด์ 

โซเซียล อินโนเวช่ัน จ ากัด

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ท่ีปรึกษา

ธุรกิจ จ ากัด

600,000.00

บริษัท รักลูก ฮิวแมน แอนด์ โซ

เชียล อินโนเวช่ัน จ ากัด
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เลขท่ี วันท่ีของสัญญา

หรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

PO วันท่ี

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย

สรุป

ซ้ือ ราคา ซ้ือ ราคา

ล าดับ

ช่ือหน่วยงาน กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564

งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

19 โครงการการประชาสัมพันธ์ และส่ือสารความรู้ท่ีเก่ียวข้องกับการ

ประชุมวิชาการนานาชาติ ๒๕๖๔

2,000,000.00 PO65000019 14 ต.ค. 64

20 โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลเพ่ือติดตามและตรวจสอบเอกสาร

สัญญาจัดซ้ือจัดจ้าง ส านักส่ือสารสาธารณะและระดมความร่วมมือ

90,000.00 PO65000020 12 ต.ค. 64

21 โครงการพัฒนาฐานข้อมูลสถานการณ์ความก้าวหน้าของการพัฒนาเด็ก 

เยาวชนและแรงงานรุ่นใหม่

4,000,000.00 PO65000021 14 ต.ค. 64

22 โครงการจัดจ้างวิเคราะห์ข้อมูลสถานะความยากจนของเด็กและเยาวชน

ในภาวะวิกฤตทางการศึกษา

200,000.00 PO65000022 14 ต.ค. 64

23 โครงการจ้างบริการเพ่ือสนบัสนุนการจัดท าสัญญาจัดซ้ือจัดจ้าง และ

ส่ือสารงานจัดซ้ือจัดจ้าง

321,000.00 PO65000023 14 ต.ค. 64

24 โครงการจ้างบริการตรวจสอบทรัพย์สินส านักงาน กสศ. ส าหรับรอบ

ปีงบประมาณ 2564

120,000.00 PO65000024 14 ต.ค. 64

26 โครงการจ้างบริการเพ่ือสนับสนุนงานสัญญาและอาคารสถานท่ี 64,200.00 PO65000026 15 ต.ค. 64

27 โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลเพ่ือตัดต่อคลิปวิดีโอและออกแบบ

อาร์ตเวิร์ค

81,000.00 PO65000027 15 ต.ค. 64

28 โครงการจ้างบริการเจ้าหน้าท่ีพยาบาลวิชาชีพ ส าหรับตรวจคัดกรอง

สุขภาพ

66,340.00 PO65000028 18 ต.ค. 64

29 โครงการจัดซ้ือวัสดุส านักงาน ส าหรับใช้งานภายในส านักงาน 29,055.32 PO65000029 18 ต.ค. 64

 ราคามีความเหมาะสม

3,576,700.00 การคัดเลือก บริษัท อันบ็อกซ์ โซลูช่ันส์ จ ากัด 3,252,800.00 ได้คะแนนเกณฑ์การ

ประเมินค่าประสิทธิภาพ

ต่อราคาสูงสุด

200,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายชัยยุทธ ปัญญสวัสด์ิสุทธ์ิ 200,000.00  ราคามีความเหมาะสม

 ราคามีความเหมาะสม

บริษัท เอลิสต์ เฮ้าส์ จ ากัด 6,452,100.00

บริษัท อินเฮ้าส์ มีเดียเวิร์ค จ ากัด 5,995,210.00

บริษัท ไอ แอนด์ ไอ คอมมิวนิเคช่ัน

 จ ากัด

5,893,560.00

81,000.00 นายอานนท์ จันทร์ธิติสกุล 81,000.00นายอานนท์ จันทร์ธิติสกุล81,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

64,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไนซ์จ๊อบทีม จ ากัด 64,200.00 บริษัท ไนซ์จ๊อบทีม จ ากัด 64,200.00

 ราคามีความเหมาะสม

115,560.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จ ากัด 115,560.00 บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จ ากัด 115,560.00  ราคามีความเหมาะสม

321,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไนซ์จ๊อบทีม จ ากัด 321,000.00 บริษัท ไนซ์จ๊อบทีม จ ากัด 321,000.00

บริษัท อินบ็อกซ์ โซลูช่ันส์ จ ากัด 3,252,800.00

นายชัยยุทธ ปัญญสวัสด์ิสุทธ์ิ 200,000.00

ได้คะแนนเกณฑ์การ

ประเมินค่าประสิทธิภาพ

ต่อราคาสูงสุด

นางสาวสริยา เล่ห์รักษ์ 90,000.00

บริษัท มูนช็อท ดิจิตอล จ ากัด 1,979,500.00 บริษัท มูนช็อท ดิจิตอล จ ากัด 1,979,500.00

นางสาวสริยา เล่ห์รักษ์ 90,000.00  ราคามีความเหมาะสม

โครงการจัดการองค์ความรู้และการส่ือสารสาธารณะ โครงการจัด

การศึกษาเชิงพ้ืนท่ีเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา 20 จังหวัด        

ปี 2564

6,000,000.00 6,283,753.33 การคัดเลือก

2,121,866.67 การคัดเลือก

90,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

66,340.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พีระพงษ์การแพทย์ แอนด์ 

เซฟต้ี จ ากัด

66,340.00 บริษัท พีระพงษ์การแพทย์ แอนด์ 

เซฟต้ี จ ากัด

66,340.00  ราคามีความเหมาะสม

29,055.32 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซ์เซลซิเออร์ ซัพพลายส์ 

จ ากัด

29,055.32 บริษัท เอ็กซ์เซลซิเออร์ ซัพพลายส์ 

จ ากัด

29,055.32  ราคามีความเหมาะสม

15 ต.ค. 64PO65000025ได้คะแนนเกณฑ์การ

ประเมินค่าประสิทธิภาพ

ต่อราคาสูงสุด

5,893,560.00บริษัท ไอ แอนด์ ไอ คอมมิวนิเคช่ัน

 จ ากัด

25
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หรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

PO วันท่ี

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย

สรุป

ซ้ือ ราคา ซ้ือ ราคา

ล าดับ

ช่ือหน่วยงาน กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564

งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

30 โครงการจ้างจัดพิมพ์ซองจดหมายและกระดาษหัวจดหมายของ กสศ. 66,206.25 PO65000030 18 ต.ค. 64

31 โครงการจ้างบริการเพ่ือสนับสนุนงานจัดท าสัญญารับทุนโครงการ 276,060.00 PO65000031 18 ต.ค. 64

32 โครงการจ้างบริการเพ่ือสนับสนุนงานสารบรรณและธุรการท่ัวไป 134,820.00 PO65000032 18 ต.ค. 64

33 โครงการเช่า Server รองรับระบบ E-Budgeting 166,492.00 PO65000033 18 ต.ค. 64

34 โครงการจัดจ้างจัดส่งส่ือเพ่ือการส่ือสารเผยแพร่สร้างการรับรู้ส าหรับ

งานพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีฯ คร้ังท่ี 4

31,244.00 PO65000034 19 ต.ค. 64

35 โครงการเช่าServerรองรับระบบรายงานความก้าวหน้าของโครงการ

นวัตกรรมช้ันสูง

326,753.95 PO65000035 25 ต.ค. 64

36 โครงการจัดซ้ือกระดาษช าระ ส าหรับใช้งานภายในส านักงาน 30,131.20 PO65000036 25 ต.ค. 64

37 โครงการจ้างผู้เช่ียวชาญตรวจติดตามการประเมินภายในมาตรฐาน 

ISO/IEC 27001:2013 ระบบบริหารจัดการความม่ันคงปลอดภัย

ส าหรับสารสนเทศ (ISO/IEC 27001 Information Security 

Management Systems Internal Auditor)

75,000.00 PO65000037 25 ต.ค. 64

38 โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลเพ่ือปฏิบัติงานสนับสนุนฝ่ายบัญชีและ

การเงิน ส านักพัฒนายุทธศาสตร์และบริหารงบประมาณ

58,500.00 PO65000038 26 ต.ค. 64

39 โครงการวีดีโอส่ือสารกระบวนการท างานโครงการร่วมระหว่างองค์การ

 OECD และ กสศ.

72,000.00 PO65000039 26 ต.ค. 64

40 โครงการบริการจ้างเหมาขนเอกสารและส่ิงของบริจาค กองทุนเพ่ือ

ความเสมอภาคทางการศึกษา

4,815.00 PO65000040 26 ต.ค. 64

41 โครงการจ้างบริการเพ่ือสนับสนุนบุคลากรเพ่ือติดตามโครงการเบิกล่าช้า

 และตรวจสอบเอกสารงานจัดซ้ือจัดจ้าง

134,820.00 PO65000041 27 ต.ค. 64

42 โครงการจ้างบริการระบบจัดท าเงินเดือนและระบบบันทึกจัดเก็บข้อมูล

พนักงาน ประจ าปีงบประมาณ 2565

368,508.00 PO65000042 27 ต.ค. 64

บริษัท ไนซ์จ๊อบทีม จ ากัด 276,060.00  ราคามีความเหมาะสม

166,491.47 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ท

เวอร์ค จ ากัด

166,491.47 บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ท

เวอร์ค จ ากัด

166,491.47  ราคามีความเหมาะสม

31,244.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท มาตา การพิมพ์ จ ากัด 31,244.00 บริษัท มาตา การพิมพ์ จ ากัด 31,244.00  ราคามีความเหมาะสม

326,753.93 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ท

เวอร์ค จ ากัด

326,753.93 บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ท

เวอร์ค จ ากัด

326,753.93  ราคามีความเหมาะสม

30,131.20 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เบอเดนซัพพลาย 30,131.20 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เบอเดนซัพพลาย 30,131.20  ราคามีความเหมาะสม

75,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ว่าท่ี ร.ต. พงษ์พิสิฐ วุฒิดิษฐโชติ 75,000.00 ว่าท่ี ร.ต. พงษ์พิสิฐ วุฒิดิษฐโชติ 75,000.00  ราคามีความเหมาะสม

58,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวฝานฝัน ยมศรีเคน 58,500.00 นางสาวฝานฝัน ยมศรีเคน 58,500.00  ราคามีความเหมาะสม

72,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท หน้ากลม จ ากัด 72,000.00 บริษัท หน้ากลม จ ากัด 72,000.00  ราคามีความเหมาะสม

4,815.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จ ากัด 4,815.00 บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จ ากัด 4,815.00  ราคามีความเหมาะสม

134,820.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไนซ์จ๊อบทีม จ ากัด 134,820.00 บริษัท ไนซ์จ๊อบทีม จ ากัด 134,820.00  ราคามีความเหมาะสม

368,508.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ฮิวแมนิก้า จ ากัด (มหาชน) 368,508.00 บริษัท ฮิวแมนิก้า จ ากัด(มหาชน) 368,508.00  ราคามีความเหมาะสม

134,820.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไนซ์จ๊อบทีม จ ากัด 134,820.00 บริษัท ไนซ์จ๊อบทีม จ ากัด 134,820.00  ราคามีความเหมาะสม

66,206.25 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท มาตา การพิมพ์ จ ากัด 66,206.25 บริษัท มาตา การพิมพ์ จ ากัด 66,206.25  ราคามีความเหมาะสม

276,060.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไนซ์จ๊อบทีม จ ากัด 276,060.00
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เลขท่ี วันท่ีของสัญญา

หรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

PO วันท่ี

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย

สรุป

ซ้ือ ราคา ซ้ือ ราคา

ล าดับ

ช่ือหน่วยงาน กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564

งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

43 โครงการบริหารจัดการประชุมช้ีแจงการด าเนินงานโครงการจัดสรรเงิน

อุดหนุนแบบมีเง่ือนไข นักเรียนทุนเสมอภาค ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา

 2564

255,730.00 PO65000043 27 ต.ค. 64

44 โครงการจัดจ้างผู้เช่ียวชาญการจัดท าระบบบริหารและติดตามเงิน

อุดหนุนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์

146,880.00 PO65000044 27 ต.ค. 64

45 โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลเพ่ือปฏิบัติงานสนับสนุนฝ่ายบัญชีและ

การเงิน

42,000.00 PO65000045 27 ต.ค. 64

46 โครงการจ้างบริการจัดส่งเฟอร์นิเจอร์ ปลายทางกองทุนเพ่ือความเสมอ

ภาคทางการศึกษา (กสศ.)

3,745.00 PO65000046 27 ต.ค. 64

47 โครงการบริการตรวจคัดกรองหาเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 นอกสถานท่ี 

ส าหรับบุคลากร กสศ.

88,000.00 PO65000047 27 ต.ค. 64

48 โครงการสัมมนาวิชาการเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพการท างาน 2,500,000.00 PO65000048 29 ต.ค. 64

49 โครงการหน่วยตรวจรายงานการเงินโครงการสนับสนุนทุนให้แก่ภาคี

ร่วมด าเนินงานของ กสศ.

480,000.00 PO65000049 28 ต.ค. 64

50 โครงการจ้างเหมายริการบุคคลเพ่ือให้การปรึกษาด้านการปฏิบัติตาม

กฎเกณฑ์

446,700.00 PO65000050 28 ต.ค. 64

51 โครงการจ้างบริการเพ่ือสนับสนุนบุคลากรเพ่ือจัดท าสัญญารับทุนและ

เอกสารเบิกจ่าย ส านักพัฒนาการเรียนรู้เชิงพ้ืนท่ี (ระยะท่ี 3)

50,290.00 PO65000051 28 ต.ค. 64

52 โครงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่การเปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรร

หาเพ่ือด ารงต าแหน่งผู้จัดการ กสศ. ผ่านหนังสือพิมพ์มติชน

96,300.00 PO65000052 29 ต.ค. 64

53 โครงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่การเปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรร

หาเพ่ือด ารงต าแหน่งผู้จัดการ กสศ. ผ่านหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

134,820.00 PO65000053 29 ต.ค. 64

54 โครงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่การเปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรร

หาเพ่ือด ารงต าแหน่งผู้จัดการ กสศ. ผ่านหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์

187,977.60 PO65000054 29 ต.ค. 64

255,730.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไนซ์จ๊อบทีม จ ากัด 255,730.00 บริษัท ไนซ์จ๊อบทีม จ ากัด 255,730.00  ราคามีความเหมาะสม

146,880.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวชูสะอาด กันธรส 146,880.00 นางสาวชูสะอาด กันธรส 146,880.00  ราคามีความเหมาะสม

42,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวสุกัญญา จันทกาญจน์ 42,000.00 นางสาวสุกัญญา จันทกาญจน์ 42,000.00  ราคามีความเหมาะสม

3,745.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จ ากัด 3,745.00 บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จ ากัด 3,745.00  ราคามีความเหมาะสม

88,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิคอลไลน์ แล็บ จ ากัด 88,000.00 บริษัท เมดิคอลไลน์ แล็บ จ ากัด 88,000.00  ราคามีความเหมาะสม

2,673,726.70 การคัดเลือก บริษัท เนช่ัน โพส จ ากัด 2,499,980.10 บริษัท เนช่ัน โพส จ ากัด 2,499,980.10 ได้คะแนนเกณฑ์การ

ประเมินค่าประสิทธิภาพ

ต่อราคาสูงสุด

480,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวฤชามน เกษมรัตน์ 480,000.00 นางสาวฤชามน เกษมรัตน์ 480,000.00  ราคามีความเหมาะสม

446,700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางฉลวยลักษณ์ สินประเสริฐ 446,700.00 นางฉลวยลักษณ์ สินประเสริฐ 446,700.00  ราคามีความเหมาะสม

50,290.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไนซ์จ๊อบทีม จ ากัด 50,290.00 บริษัท ไนซ์จ๊อบทีม จ ากัด 50,290.00  ราคามีความเหมาะสม

96,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท มติชน จ ากัด (มหาชน) 96,300.00 บริษัท มติชน จ ากัด (มหาชน) 96,300.00  ราคามีความเหมาะสม

134,820.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ากัด 

(มหาชน)

134,820.00 บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ากัด 

(มหาชน)

134,820.00  ราคามีความเหมาะสม

187,977.60 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอก โพสต์ จ ากัด 

(มหาชน)

187,977.60 บริษัท บางกอก โพสต์ จ ากัด 

(มหาชน)

187,977.60  ราคามีความเหมาะสม
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เลขท่ี วันท่ีของสัญญา

หรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

PO วันท่ี

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย

สรุป

ซ้ือ ราคา ซ้ือ ราคา

ล าดับ

ช่ือหน่วยงาน กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564

งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

55 โครงการเช่า Server รองรับระบบโครงการ Security Gateway 165,208.00 PO65000055 29 ต.ค. 64

56 โครงการบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการเพ่ือตรวจหาเช้ือไวรัส

โควิด-19 แก่บุคลากร ณ ส านักงาน กสศ.

460,800.00 PO65000057 29 ต.ค. 64

165,207.47 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ท

เวอร์ค จ ากัด

165,207.47 บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ท

เวอร์ค จ ากัด

165,207.47  ราคามีความเหมาะสม

460,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โปรเฟสช่ันแนล ลาโบราทอร่ี

 แมเนจเม้นท์ คอร์ป จ ากัด

460,800.00 บริษัท โปรเฟสช่ันแนล ลาโบราทอร่ี

 แมเนจเม้นท์ คอร์ป จ ากัด

460,800.00  ราคามีความเหมาะสม
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